W lewym górnym rogu pieczęć podłuŜna
o treści: Rada Miejska w Lądku Zdroju

Protokół Nr XLVI/VI/10
z sesji Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 24 czerwca 2010r.
I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 14.50. Miejsce obrad: sala
konferencyjna Bankowy przy ul. Kościuszki w Lądku Zdroju. Obradom przewodniczył
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lądku Zdroju- Leszek Pazdyk.
I/2. Przewodniczący Leszek Pazdyk stwierdził kworum niezbędne do podejmowania
prawomocnych uchwał. Na sali obrad na 15 radnych, obecnych było 13. Przewodniczący
powitał przybyłych na sesję:
1. Kazimierza Szkudlarka- osobę pełniącą funkcję Burmistrza Lądka Zdroju
2. Tomasza Bobera- dyrektora ZBK
3. sołtysów
4. mieszkańców
5. pracowników urzędu
I/3. Porządek obrad
Część I. Sprawy proceduralne ( otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie
protokołu z poprzedniej sesji).
Część II.
1. Podjęcie uchwały w sprawie:
a/ przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Pani Ger Van de Velde- de Wilde,
b/ przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Henk van Steeg,
c/ przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Jan Cees van der Klooster,
d/ dokonania zmian w budŜecie miasta i gminy na rok 2010,
e/ określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie naleŜności
pienięŜnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym gminie Lądek Zdrój oraz
jego jednostkom organizacyjnym,
f/ określenia procedury opracowania budŜetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów
informacyjnych towarzyszących projektowi budŜetu,
g/ wyraŜenia zgody na dalsze wydzierŜawienie na okres 10 lat w trybie
bezprzetargowym, działki zapisanej w ewidencji gruntów jako działkę nr 39
o pow.2,00 ha połoŜnej w obrębie Radochów,
h/ wyraŜenia zgody na dalsze wydzierŜawianie na okres 10 lat w trybie
bezprzetargowym, działki zapisanej w ewidencji gruntów jako część dz. Nr 36
o pow. 3,66 ha połoŜonej w obrębie Radochów,
i/ utworzenia funduszu nagród dla uczniów szkół prowadzonych
przez Gminę Lądek Zdrój,
j/ regulaminu przyznawania nagrody Burmistrza Lądka Zdroju dla uczniów szkół
prowadzonych przez gminę Lądek Zdrój.
2. ZałoŜenia do strategii rozwoju kultury w Gminie Lądek Zdrój- stan obecnej
infrastruktury i postulowanej.

3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami
4. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
5. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji.
Głosowanie: „za”-10, „ przeciw”-0, „ wstrzymujących się” -3.
Przewodniczący Leszek Pazdyk wprowadził autopoprawkę do porządku obrad w postaci
dwóch projektów uchwał i zmienił porządek obrad dodając uchwały :
e/ w sprawie podziału gminy Lądek Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu wyborczym;
f/ w sprawie podziału gminy Lądek Zdrój na numery i granice obwodów głosowania.
Wniosek o przesunięcie w porządku obrad i wprowadzenie pkt. 1e i 1f. W wyniku głosowania
przy 11 głosach „za” , „ przeciw”-0 i „ wstrzymujących się”-2 Rada dokonała przesunięcia w
porządku obrad.
Radny Artur Dobrzyński powiedział, Ŝe jest przeciwny wprowadzeniu tych dwóch uchwał
do porządku obrad, poniewaŜ materiały otrzymał późno- na sesji- i nie zdąŜył się z nimi
zapoznać, a poza tym uzasadnienie teŜ jest niewystarczające.
Przewodniczący Leszek Pazdyk odpowiedział, Ŝe jest to autopoprawka i nad
wprowadzeniem jej do porządku obrad nie głosuje się. Zapytał o uwagi do porządku obrad.
Radny Ryszard Wrona złoŜył wniosek do budŜetu, Ŝeby zamienić wydatki związane z
iluminacją Ratusza na zakup sprzętu p. powodziowego.
Inspektor ds. obsługi prawnej Sebastian Łukasiewicz powiedział, Ŝe jeŜeli Radny
występuje z wnioskiem, rada moŜe zając stanowisko, ale nie jest ono wiąŜące dla Burmistrza.
BudŜet został uchwalony w takim kształcie.
Radny Ryszard Wrona był zobligowany do wystąpienia z wnioskiem, poniewaŜ Burmistrz
złoŜył deklaracje, Ŝe nie zrobi nic bez zgody Rady.
Przewodniczący Leszek Pazdyk powiedział, Ŝe wniosek jest bezprzedmiotowy i poprosił
Radnego o wystąpienie „ w sprawach róŜnych”.
Ad 1 Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Pani Ger Van de Velde- de Wilde.
Przewodniczący Komisji Statutowej powiedział, Ŝe członkowie komisji jednogłośnie
zaopiniowali projekt uchwały.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „ za” ( jednogłośnie) Rada Miejska uchwaliła
Uchwałę Nr XLVI/355/10, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
b/przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Henk van Steeg.
Przewodniczący Komisji Statutowej powiedział, Ŝe członkowie komisji jednogłośnie
zaopiniowali projekt uchwały.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „ za” ( jednogłośnie) Rada Miejska uchwaliła
Uchwałę Nr XLVI/356/10, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
c/ przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Jan Cees van der Klooster.
Przewodniczący Komisji Statutowej powiedział, Ŝe członkowie komisji jednogłośnie
zaopiniowali projekt uchwały.

Przewodniczący Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „ za” ( jednogłośnie) Rada Miejska uchwaliła
Uchwałę Nr XLVI/357/10, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Po uchwaleniu trzech uchwał Przewodniczący Leszek Pazdyk ogłosił 10 minutową przerwę,
poniewaŜ goście z Holandii zostali zaproszeni na sesję na godz. 10.00.

Przewodniczący Leszek Pazdyk po przerwie powitał gości z Holandii, Panią Burmistrz,
Sekretarza oraz StraŜaków i osoby towarzyszące członkom delegacji.
Nastąpiło uroczyste wręczenie medali.
Pani Ger Van de Velde- de Wilde Burmistrz Goedereede powiedziała, Ŝe jest bardzo
szczęśliwa, Ŝe mogła przyjechać do Lądka. 12 lat temu nawiązały się pierwsze przyjaźnie. Z
tej wizyty mają bardzo dobre wraŜenia, niektórzy są tu po raz pierwszy, ale są zachwyceni
krajobrazem i połoŜeniem gminy. W Lądku jest coraz ładniej, ale duŜo jest jeszcze do
zrobienia. Jest pod wraŜeniem dokonań Marianny Orańskiej na rzecz tutejszych
mieszkańców, jutro odsłonięcie obelisku. Goście z Holandii przekazali do CKiR środki
finansowe, za które zostały zakupione krzesła na salę konferencyjną. Była bardzo wzruszona
tym, iŜ otrzymała medal św. Jerzego.

Przewodniczący Leszek Pazdyk ogłosił przerwę do godz. 10.55.
Po przerwie przystąpiono do dalszej realizacji porządku obrad.
d/ dokonania zmian w budŜecie miasta i gminy na rok 2010.
Skarbnik Joanna Słoniewska zapoznała radnych z wprowadzonymi zmianami:
1. zwiększyć wydatki 85415-326 +700 zł ( nagrody za najlepsze osiągnięcia)
2. zwiększyć wydatki 75107-3030 +6.075zł
zwiększyć dochody 75107-2010 +6.075zł (diety komisji wyborczych)
3. zwiększyć wydatki 70005-4590 +500zł
zmniejszyć wydatki 60016-4590 -500zł ( ugoda dot. roszczeń związanych
z podziałem nieruchomości)
4. zmniejszyć wydatki 75075 - 7.832 zł
zwiększyć wydatki 750750 +7.832 zł
+zmiana załącznika dot. zadań finansowanych z UE w roku 2011, gdzie suma
wydatków w zdaniu 71.400zł w tym: 2319-kwota 25.283zł ( 2318- kwota 46117zł);
+ zmiana dot. załącznika wydatków dotacyjnych.
5. zwiększyć wydatki 600-60078-6050- o kwotę 143 108 zł
-odbudowa drogi gminnej Skrzynka nr geodezyjny działki 269/1 0+000-0+250 km
6. zwiększyć dochody 600-60016- kary os. prawne- o kwotę 143 521 zł
Kary od wykonawcy drogi w Skrzynce- inwestycja rozpoczęta w 2009r.
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał o pytania do zgłoszonego projektu uchwały. Ze
względu na brak pytań, Przewodniczący Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie
wprowadzenie poprawek do uchwały. W wyniku głosowania „za” -10, „ przeciw”- 1 i
„ wstrzymujących się”- 2, poprawki zostały przyjęte.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z
poprawkami. W wyniku głosowania przy 10 głosach „za”, „ przeciw”-1 i „wstrzymujących
się”-2, Rada Miejska uchwaliła Uchwałę Nr XLVI/358/10, która stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

e/ podziału gminy Lądek Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu wyborczym.
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał o pytania do projektu uchwały. Wywiązała się
dyskusja.
Radny Ryszard Wrona powiedział, Ŝe projekt nie moŜe być przedłoŜony radnym tuŜ przed
sesją. Nie wiemy ilu jest mieszkańców. W Trzebieszowicach jest 1280 mieszkańców i mamy
2 mandaty. Zaproponował konsultacje z mieszkańcami.
Inspektor ds. kadr Katarzyna Pelczarska przeprosiła Radnych za tak późne dostarczenie
projektów uchwał, ale dopiero KBW nadesłało akceptację na 2 dni przed sesją. Nie ma sesji w
lipcu, więc obawia się Ŝe przed wyborami nie wejdą w Ŝycie te uchwały tj. na 3 miesiące
przed wyborami.
Przewodniczący Leszek Pazdyk powiedział, Ŝe przewidywana była sesja na przełomie lipca
i sierpnia, wtedy moŜe nie być quorum, nie przyjęcie uchwał wiąŜe się z nie
przeprowadzeniem wyborów w naszym mieście.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek podkreślił, Ŝe pewnych kwestii nie moŜemy zmieniać, ale
KBW ustala, które okręgi i obwody moŜna połączyć. Istnieje norma i zasady arytmetyki:
Konradów + wszystkie małe wsie. Wszystko wynika ze zmian demograficznych. Rozmowy
toczyły się 2 miesiące temu na naradzie sołeckiej. Przedstawiciele małych sołectw są
niezadowoleni, Ŝe nie mają swojego przedstawiciela w radzie miejskiej.
Radny Ryszard Wrona powiedział, Ŝe 1162 mieszkańców muszą mieć, a Trzebieszowice
mają 1123, musimy to spokojnie przeliczyć.
Radny Stanisław Skrobotun powiedział, Ŝe Trzebieszowice teraz mają większe szanse, bo
będą miały 3 mandaty. Małe wioski są zapomniane, a na tej nowej formie tylko zyskają.
Radny Artur Dobrzyński całkowicie popiera stanowisko Radnego Wrony, ale teŜ jestem za
tym, Ŝeby małe wioski miały swojego przedstawiciela. Radochów był ze Stójkowem, ale nie
znamy demografii naszej gminy, dlatego nic nie wiemy.
Sołtys Wojtówki Aleksandra Mossakowska powiedziała, Ŝe zaskakuje ją to, Ŝe radni
dyskutują nad tym, Ŝe późno dostali materiały a nie nad meritum sprawy. Od lat małe
sołectwa zabiegały o to, Ŝeby mieć swojego przedstawiciela w radzie. I kiedy w końcu
pojawiła się taka moŜliwość, radni ją torpedują.
Radny Ryszard Wrona powiedział, Ŝe jego niechęć wynika z niewiedzy.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝeby Katarzyna Pelczarska zreferowała
Radnym te dwa projekty uchwał.
Inspektor ds. kadr Katarzyna Pelczarska powiedziała, Ŝe zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw
(t.j.
Dz.U
z
2003
r.,
nr
159,
poz.
1547
z późn. zm.) podział gminy na okręgi wyborcze jest stały. Zmiany granic okręgów
wyborczych mogą być dokonywane najpóźniej na 3 miesiące przed upływem kadencji, jeŜeli

konieczność taka wynika ze zmiany w podziale terytorialnym państwa, zmiany granic
sołectw, zmiany liczby mieszkańców danej gminy, zmiany liczby radnych w radzie gminy lub
zmianie liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. Podział gminy na okręgi
wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w kaŜdym okręgu
wyborczym ustala, na wniosek burmistrza Rada Miejska, według jednolitej normy
przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę
radnych wybieranych do danej rady. Liczba stałych mieszkańców gminy Lądek Zdrój na
dzień 31 grudnia 2009 r. wynosiła 8714 osób, w tym w mieście Lądek Zdrój 6090 osób,
w jednostkach pomocniczych gminy (sołectwach) 2624 osoby. Liczba radnych wybieranych
w gminie Lądek Zdrój wynosi 15. Obecna norma przedstawicielstwa dla gminy Lądek Zdrój
wynosi 581. Po przeliczeniu ilości mieszkańców w mieście Lądek Zdrój i jednostkach
pomocniczych (sołectwach) przez normę przedstawicielstwa, ilość mandatów przypadających
na miasto Lądek Zdrój wynosi 10 na jednostki pomocnicze (sołectwa) 5. W związku
powyŜszym istnieje konieczność zmniejszenia jednego mandatu w mieście Lądek Zdrój,
a zwiększenie w jednostkach pomocniczych (sołectwach). Aby dostosować normę
przedstawicielstwa w okręgach wyborczych do poszczególnych obszarów gminy naleŜy
połączyć dotychczasowe okręgi nr 3 i nr 4 i utworzyć jeden okręg nr 3, w którym
wybieranych będzie 3 radnych, oraz dodać mandat w okręgu nr 6 (dotychczasowy okręg nr
7). Proponuje się takŜe zmianę w podziale na okręgi wyborcze jednostek pomocniczych
gminy (sołectw) poprzez:
1) utworzenie okręgu nr 4 złoŜonego z sołectw Radochów i Konradów (sołectwa połoŜone w
bliskiej odległości od siebie oraz o zbliŜonej liczbie mieszkańców), dotychczasowy okręg nr 5
złoŜony z sołectw Radochów i Stójków powodował, Ŝe był to okręg złoŜony z sołectw
znajdujących się w znacznej odległości od siebie,
2) utworzenie okręgu nr 5 złoŜonego z sołectw o najmniejszej liczbie mieszkańców tj. Kąty
Bystrzyckie, Lutynia, Orłowiec, Stójków, Wojtówka, Wrzosówka. Zmiany w podziale na
okręgi wyborcze jednostek pomocniczych gminy (sołectw) były od dawna postulowane przez
lokalną społeczność ww. sołectw, które w obecnie obowiązującym podziale gminy na okręgi
wyborcze nie miały moŜliwości wprowadzenia swojego przedstawiciela do Rady Miejskiej.
Zmiany w podziale gminy Lądek Zdrój na okręgi wyborcze zostały pozytywnie zaopiniowane
przez komisarza Wyborczego w Wałbrzychu. Przedstawione zostały szczegółowe dane
dotyczące liczby mieszkańców w poszczególnych okręgach wyborczych z podziałem na
liczbę mieszkańców na kaŜdej ulicy i w kaŜdym sołectwie.
Radni poinformowani zostali, Ŝe liczba mieszkańców zamieszkałych na obszarze działania
danej rady, która została zastosowana przy obliczaniu jednolitej normy przedstawicielstwa
ustalona została wg. stanu na koniec roku poprzedzającego rok, w którym wybory mają być
przeprowadzone, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
8714 mieszkańców gminy trzeba podzielić na 15 miejsc w radzie, daje to 6090 w mieście,
a na wsi 2624, oba wyniki podzielić na 581. Daje to 10 radnych w mieście i 5 na wsi.
Okręgi
liczba mieszkańców
1
2412
2
1800
3
1878
4
775
5
376
6
1473
Radny Mirosław Babiak powiedział, Ŝeby zakończyć tę dyskusję, bo ona do niczego nie
prowadzi.
Radny Grzegorz Wysłobocki zapytał, czy ustawa pozwala na łączenie okręgów.

Radny Stanisław Skrobotun powiedział, Ŝe do wszystkich nie ma moŜliwości dotrzeć,
wioski małe powinny zyskać, małe wioski zdąŜyły się juŜ zintegrować.
Radny Kazimierz Kubisiak powiedział, Ŝe to nie jest fair, Ŝe miasto ma 10 mandatów.
Sołtys Kątów Bystrzyckich Dorota Kuczwalska powiedziała, Ŝeby radni dali szanse małym
wioskom/sołectwom.
Radny Artur Dobrzyński powiedział, Ŝe trzeba zachować w tym wszystkim proporcje, ile w
danej wiosce jest mieszkańców. Niestety, ma pretensje o późne przedłoŜenie projektów
uchwał w tej sprawie.
Radny Stanisław Skrobotun postawił wniosek o przerwanie dyskusji.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie wniosek radnego Skrobotuna. W
wyniku głosowania przy 10 głosach „za”, „ przeciw”-0 i „ wstrzymującychsię”-3, wniosek
został przyjęty.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 4 głosach „ za”,” przeciw”-7, „ wstrzymujących się”-2 Rada
Miejska nie przyjęła uchwały.
f/ podziału gminy Lądek Zdrój na numery i granice obwodów głosowania.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 5 głosach „ za”,” przeciw”-8, „ wstrzymujących się”-0, Rada
Miejska nie przyjęła uchwały.
g/ określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg spłacie naleŜności pienięŜnych o
charakterze cywilnoprawnym przypadającym gminie Lądek Zdrój oraz jego
jednostkom organizacyjnym.
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów poinformował radnych, iŜ komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały: przy 3 głosach „za” i 2 „ wstrzymujących się”.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 10 głosach „ za”, „ przeciw”-0, „wstrzymujących się”-3, Rada
Miejska uchwaliła Uchwałę Nr XLVI/359/10, która stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
h/ określenia procedury opracowania budŜetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów
informacyjnych towarzyszących projektowi budŜetu.
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów poinformował radnych, iŜ komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały: przy 2 głosach „za” i 3 „ wstrzymujących się”.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „ za”, „ przeciw”-0, „wstrzymujących się”-1, Rada
Miejska uchwaliła Uchwałę Nr XLVI/360/10, która stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
i/ wyraŜenia zgody na dalsze wydzierŜawienie na okres 10 lat w trybie
bezprzetargowym, działki zapisanej w ewidencji gruntów jako działkę nr 39 o pow. 2,00
ha połoŜnej w obrębie Radochów.

Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego poinformował radnych, iŜ projekt uchwały
członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie-jednogłośnie.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „ za ( jednogłośnie) , Rada Miejska uchwaliła
Uchwałę Nr XLVI/361/10, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
j/ wyraŜenia zgody na dalsze wydzierŜawianie na okres 10 lat w trybie
bezprzetargowym, działki zapisanej w ewidencji gruntów jako część dz. nr 36 o pow.
3,66 ha połoŜonej w obrębie Radochów.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego poinformował radnych, iŜ projekt uchwały
członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie - jednogłośnie.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „ za ( jednogłośnie) , Rada Miejska uchwaliła
Uchwałę Nr XLVI/362/10, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
k/ utworzenia funduszu nagród dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Lądek
Zdrój.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu poinformował radnych, iŜ komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „ za”, „ przeciw”- 0, „ wstrzymujących się”-1, Rada
Miejska uchwaliła Uchwałę Nr XLVI/363/10, która stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
l/ regulaminu przyznawania nagrody Burmistrza Lądka Zdroju dla uczniów szkół
prowadzonych przez gminę Lądek Zdrój.
Przewodniczący Komisji Edukacji, kultury i Sportu poinformował radnych, iŜ komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Poprawka zgłoszona przez Burmistrza Kazimierza Szkudlarka dotyczyła zmian w §1,
pkt.2, który otrzymuje brzmienie: Wysokość nagrody nie moŜe być wyŜsza od 600 zł netto.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie zgłoszone poprawki. W wyniku
głosowania przy 12 głosach „za”, „przeciw”-0, „ wstrzymujących się”-1, Rada Miejska
przyjęła poprawki do projektu uchwały.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z
poprawkami.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „ za” ( jednogłośnie), Rada Miejska uchwaliła
Uchwałę Nr XLVI/364/10, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad2. Radni zapoznali się z załoŜeniami do strategii rozwoju kultury w Gminie Lądek Zdrój- stan obecnej infrastruktury i postulowanej.

Ad 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami

•

Odbyło się spotkanie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w sprawie
inwestycji narciarskich w obszarach Natura 2000,

•

Trwa rewaloryzacja Parku Jana Pawła II,

•

Ruszyła termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego,

•

Ruszyła budowa kompleksu boisk „Orlika”,

•

Trwa wymiana sieci wodociągowej na ul. Wiejskiej, po jej zakończeniu rozpocznie się
remont drogi,

•

Ruszyły odbudowy dwóch dróg w Radochowie,

•

Praktycznie zakończyła się odbudowa drogi gminnej w Skrzynce,

•

Zakończyła się budowa oświetlenia drogowego w Radochowie,

•

Trwa postępowanie przetargowe na ocieplenie szkoły podstawowej nr 1 w Lądku
Zdroju,

•

Ruszył program bezrobotni na rzecz ochrony przeciwpowodziowej,

•

Powoli kończy się budowa strony – na następnej sesji moŜliwe będzie uruchomienie
kamery

Ad 4. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał radnych o interpelacje. Powitał rodziców uczniów
klasy II Gimnazjum Publicznego, dyrektora tej placówki.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe decyzje w sprawie ograniczenia ilości klas
podejmuje organ prowadzący czyli burmistrz. Oszczędności dla gminy w wyniku tej operacji,
będą rzędu 100 tysięcy.

Przewodniczący Leszek Pazdyk powiedział, Ŝe waŜne jest dobro dziecka i konieczna jest
walka na argumenty.
Pani Kryśkow-Inglot powiedziała, Ŝe jest byłym nauczycielem i wie co to znaczy klasa 30stoosobowa. Po prostu nie da się jej ogarnąć. Tym bardziej, Ŝe dzieci są w trudnym wieku,
burza hormonów robi swoje. W mniejszej grupie uczniowie nie mają zaległości, zaprzyjaźnili
się ze sobą, a rozdzielenie do innej klasy ( w ostatnim roku nauki) będzie tylko dodatkowym
stresem. Jest to najgorszy wiek, buntu, prób i błędów, gdzie obowiązki wychowawcze musi
przejąć szkoła, bo rodzice nie mają czasu dla swoich dzieci. Moloch się nie sprawdza, w
małych klasach jest kontrola, i zróbmy wszystko Ŝeby te dzieci tu wróciły.
Radny Mirosław Babiak powiedział, Ŝe podobna sytuacja ma miejsce w obecnych klasach V
szkoły podstawowej. MoŜna łączyć klasy, ale nie ostatnie w danej szkole.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe musi patrzeć na finanse gminy. Skąd wziąć
na wszystko pieniądze? Zostaną klasy połączone, choćby po to, aby mieć pieniądze na
inwestycje.

Dyrektor Dariusz Wędziński powiedział, Ŝe rada klasyfikacyjna dopuściła 86 uczniów do
klasy III. Ma równieŜ opinię pedagoga szkolnego. Ewentualne rozpisanie oddziałów moŜe
mieć negatywny wpływ na dalszą edukację tych uczniów. Jest to klasa trudna wychowawczo.
Gimnazjum to twór, który jest bardzo trudną jednostką.
Głos z Sali powiedział, Ŝe jest to klasa z 8 „paskami”.
Radny Zbigniew Wiernusz powiedział, Ŝe moŜe nie wykonywalibyśmy iluminacji Ratusza.
Radny Mirosław Babiak powiedział, Ŝe rada moŜe przyjąć swoje stanowisko, ale to nie
będzie dla Burmistrza zobowiązujące.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe ubolewa nad tym, iŜ nie wiedział o
przybyciu rodziców uczniów klasy II. Przygotowałby symulację kosztów i wyjaśnił na czym
polega ta oszczędność. Ale temat nie jest jeszcze zamknięty. W najbliŜszych dniach zaprosi
na spotkanie, w tej chwili decyzja nie zapadnie.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poprosił o poinformowanie radnych o terminie spotkania.
Pani Wiertelak powiedziała, Ŝe nie wie o co chodzi, jak duŜa będzie oszczędność?
Głos z Sali powiedział, aby oszczędności poszukać gdzie indziej.

Przewodniczący Leszek Pazdyk powiedział, Ŝe jasno i ostro radni zasygnalizują swój
sprzeciw w sprawie rozdzielania klas III gimnazjalnych.
Radny Dariusz Styczyrz powiedział, Ŝe jako radny popiera rodziców w ich walce o dzieci,
trzeba brać pod uwagę aspekt ludzki a nie ekonomiczny.

Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe wszystko jest waŜne, pieniądze na oświatę
w naszej gminie to ponad 9 mln zł, w tym subwencji oświatowej tylko 3,8 mln- reszta
pochodzi z budŜetu gminy, ze środków własnych. Rezygnując z inwestycji, zaprzepaścimy
szansę dla Lądka. Sprawa nie jest jeszcze przesądzona. Decyzja zapadnie w pierwszych
dniach lipca.
Głos z sali powiedział, Ŝe rodzice teŜ dbają o oszczędności, organizują festyny, bale.
Radny Ireneusz Rakoczy powiedział, Ŝe podobna sytuacja ma miejsce w SP nr 1 z obecnymi
klasami VI.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe trzeba zrobić dla dzieci i młodzieŜy skatepark. W Trzebieszowicach na jednego ucznia wydaje się 8 tysięcy, w Lądku 5,5 tysiąca zł.
Przewodniczący Leszek Pazdyk powiedział, Ŝe nie ma sensu przedłuŜać tej dyskusji, jest
wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie nie rozdzielania klas III lądeckiego gimnazjum.
Radny Mirosław Babiak powiedział, Ŝe za jednym głosowaniem trzeba zająć stanowisko
równieŜ w sprawie klas V szkoły podstawowej w Lądku Zdroju.

Radny Artur Dobrzyński powiedział, Ŝe grono pedagogiczne będzie miało trudności z taką
30-osobową klasą. 11 lat temu nastąpiło rozdzielenie 8-letniej podstawówki na 6-letnią szkołę
podstawową i 3-letnie gimnazjum.

Przewodniczący Leszek Pazdyk powiedział, Ŝe 6 lat temu gmina przejęła LO, w młodzieŜy
jest ogromny potencjał, nawet młodzieŜ ze Stronia Śląskiego uczęszcza do tej szkoły.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe symulacja kosztów jest przygotowana.
Zapytał o minimalną ilość uczniów w klasie.
Przewodniczący Leszek Pazdyk zakończył dyskusję. Tym samym poddał pod głosowanie
stanowisko Rady popierające starania rodziców o zaniechanie likwidacji klasy III Gimnazjum
oraz klasy VI Szkoły Podstawowej. W wyniku głosowania Rada Miejska (jednogłośnie)
zajęła stanowisko popierające rodziców.
Przewodniczący Leszek Pazdyk ogłosił 15 minutową przerwę.
Po przerwie wznowiono obrady.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe odnośnie pkt 2, przedstawionej Radnym
informacji przez dyrektora CKiR, chciałby usłyszeć głos rady, co do poczynienie kroków
zmierzających do przejęcia amfiteatru przez gminę. Co rada na to? Muszla koncertowa jest w
bardzo złym stanie, a uzdrowisko nie ma pieniędzy, Ŝeby ją wyremontować. Głównie
korzysta z amfiteatru gmina, jest więc bezpośrednio zainteresowana funkcjonowaniem
amfiteatru. JeŜeli radni wyraŜą zgodę moŜna wystąpić do MS o przejęcie- bezpłatne
oczywiście. Gmina pozyskałaby w ten sposób z MK 50% dofinansowania na remont muszli,
proponowane jest trwałe zadaszenie sceny itp.
Radny Dariusz Styczyrz powiedział, Ŝe podziela przejęcie obiektu przez Gminę, jednak
martwi go zła sytuacja finansowa gminy, zadłuŜenie wobec ZBK i innych wierzycieli.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe do 24 czerwca 2010r. wpłynie 50% kwoty
przelewu 814 tys, jest to dopłata do opłaty uzdrowiskowej za 2008r., dalsze 50% wpłynie w
lipcu.
Radny Dariusz Styczyrz zapytał, czy z tych pieniędzy zostanie dokonany przelew dla ZBK?
Skarbnik Joanna Słoniewska odpowiedziała, Ŝe do ZBK zostanie przekazany przelew na
kwotę 367 tys. i jest to dotacja celowa, tak szybko jak tylko będzie to moŜliwe.
Przewodniczący Leszek Pazdyk zakończył dyskusję i zaproponował głosowanie intencyjne,
aby Burmistrz przystąpił do rozmów dotyczących przejęcia amfiteatru.
W wyniku głosowania przy 10 głosach, „za” - 9, „przeciw”-1, „ wstrzymujących się”-0, Rada
Miejska zaaprobowała rozpoczęcie rozmów.
Radny Waldemar Śliwowski powiedział, Ŝe zgłasza zagroŜenie budowlane- most koło p.
Kwaska. Zapytał kiedy będą diety dla radnych?
Radny Zbigniew Wiernusz zgłosił:
1. oświetlenie os. Słonecznego i ul. Langiewicza
2. zwisająca gałąź przy przystanku PKS- Rynek
3. na ul. Łąkowej- za mało ławek
4. melioracja rowów przy ul. Widok

5.
6.
7.
8.

samochód przy ul. Rataja
koło „ Jana” zapadnięty chodnik
ul. Graniczna- brak nawierzchni
uwłaszczenie„ogródków działkowych”

Radny Grzegorz Wysłobocki zgłosił:
1. w wyniku czego zostały pomniejszone o 100% opłaty
2. droga wiejska i czy będzie podbierana skarpa przy drodze
Grzegorz Susło zapytał czy pobory będą z tej subwencji.
Dyrektor Tomasz Bober odpowiedział, Ŝe jest to dotacja celowa dla wykonawcy.
Radny Ryszard Wrona
Trzebieszowicach.

zapytał

czy Biała

Lądecka będzie „remontowana” w

Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe są prowadzone prace i przewiedziano
obsypkę w Trzebieszowicach na wysokości p. Olmas.
Radny Ryszard Wrona zapytał o chodnik i remont szkoły podstawowej.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe podtrzymuje swoje stanowisko i
deklaracje, Ŝe będzie 100 m chodnika, a w przyszłym roku modernizacja szkoły podstawowej.
Radny Ryszard Wrona przedstawił wniosek o zmiany w budŜecie.
Sebastian Łukasiewicz odpowiedział, Ŝe tylko Burmistrz moŜe dokonywać zmian w
budŜecie.
Radny Ryszard Wrona postawił swoje stanowisko w sprawie dokonania zmian w budŜecie.

Przewodniczący Leszek Pazdyk przeczytał stanowisko radnego Ryszarda Wrony ( jako
załącznik do protokołu).
Podał pod głosowanie przytoczony wniosek/stanowisko. W wyniku głosowania „ za”-2,
„przeciw”-3 i „ wstrzymujących się”-3. Tym samym wniosek/stanowisko nie zostało przyjęte.

Radny Stanisław Skrobotun zgłosił, Ŝe na ul. Kościuszki była awaria i prosił, aby ZBK
naprawił kostkę, którą usunął.

Ad pkt 4. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Leszek Pazdyk ogłosił
zamknięcie obrad.

Protokołowała:
Iwona Busz-Dugiel
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